Kwietniowy numer Dzikiego Życia już w
sprzedaży
W artykule otwierającym kwietniowy numer „Puszcza w rękach ministra Szyszki” Adam Bohdan
prezentuje skutki, jakie wynikną z realizacji planu Jana Szyszki wobec Puszczy Białowieskiej.
W artykule otwierającym kwietniowy numer „Puszcza w rękach ministra Szyszki” Adam
Bohdan prezentuje skutki, jakie wynikną z realizacji planu Jana Szyszki wobec Puszczy
Białowieskiej. „Wiele osób i instytucji ostrzega ministra przed realizacją decyzji
o zwiększeniu wycinki. W praktyce zwiększenie pozyskania na tak wielką skalę oznaczałoby
otwarty konflikt z obrońcami przyrody oraz instytucjami międzynarodowymi” – ostrzega
Bohdan.
Tematami wiodącymi numeru są: Puszcza Białowieska, etyka w fotografii, wilki okiem Sławomira
Wąsika, Ende Gelände, alpiniści a ochrona przyrody.
Najnowszy numer jest dostępny w sieci e-Kiosk i eGazety, na tabletach i smartfonach od 5 kwietnia
oraz w salonach Empiku i Garmond Press od 11 kwietnia. Zachęcamy do lektury!
Numery archiwalne Dzikiego Życia
Wypowiedzi o Dzikim Życiu
W kwietniowym numerze DŻ ponadto:
„Ten las ja sadziłam” prof. Piotra Skubały
„Mieszkańcy w obronie Puszczy Białowieskiej” Agnieszki Gołębiowskiej
„Czas na wilki!” wywiad z Brunem D’Amicis
„Czas dla wilków. Czas odzyskany” Diany Maciąga
„Etyka w fotografii przyrodniczej” Adama Ławnika
„Zdobyliśmy przyczółek, ale jest on zagrożony” wywiad ze Sławomirem Wąsikiem
„Idąc za wilkiem – podróż, która zmienia” Diany Maciąga
„Zostawcie paliwa kopalne w ziemi. Czas na Ende Gelände” Hanny Schudy
„Alpiniści a ochrona przyrody i etyka środowiska” Antoniny Sebesty
„Odkodowac folklor” wywiad z Bogdanem Brachą
„Najpiękniejsza sosna” Ryszarda Kulika
„Żubr” Janusza Korbela
„Prawdziwa głusza” Ryszarda Kulika
„Yellowstone i Thermus aquaiticus” prof. Piotra Skubały
„Wiara w cuda” prof. Jana Marcina Węsławskiego
Wieści ze świata
Ścinki
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Miesięcznik Dzikie Życie to jedyne pismo ekologiczne w Polsce, które odważnie, dociekliwie
i bezkompromisowo prezentuje problem ochrony przyrody. Na łamach miesięcznika publikują
wybitni naukowcy, przyrodnicy i autorytety świata kultury; przedstawiane są zagadnienia
ekologiczne i istotne teksty dotyczące światopoglądu ekologicznego.
Miesięcznik można kupić w salonach Empik, Garmond Press oraz zamówić w naszym
sklepie(pojedyncze egzemplarze i prenumerata). W wersji elektronicznej w serwisach: eGazety.pl, eKiosk.pl oraz na tabletach i smartfonach.
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